
Svar från moderaterna 

Fråga 1: Varför koloniområden? 

Hur uppfattar ditt parti koloniområdena i Lunds kommun? 
Varför finns de? 
Tillför de något positivt till kommunen? I så fall vad? Om inte: varför inte? 
Är koloniområdena potentiella förtätningsytor för kommande bebyggelse? 

Svar: 
Koloniområdena tillför lundaborna mycket positivt. För de som har en koloni ger det 
möjlighet till rekreation och egen odling. För övriga lundabor utgör de gröna områden inom 
inte allt för långt avstånd. 

Vi ser etablerade och välskötta koloniområden som ett viktigt grönt inslag nära bebyggelsen. 
Den absoluta majoriteten av alla områden är inte aktuella för bebyggelse. När stadsparken 
utvidgades tog ett i praktiken övergivet koloniområde i anspråk. Liknande undantag kan bli 
fallet även i framtiden. 

Fråga 2: Arrendetidens längd 

För kolonisterna är arrendetidens längd en viktig fråga. På de flesta kolonier finns små stugor, 
som skall underhållas, träd och andra växter kräver ofta lång tid innan de ger full skörd. De 
flesta kolonister lägger mycket tid på att odla och på annat sätt sköta sin koloni. De gör detta i 
förhoppningen att de skall få njuta av resultatet under många år. LKC har i diskussion med 
kommunen föreslagit en arrendetid på 25 år. 

En längre arrendetid ger kolonisterna trygghet och sparar dessutom arbete och pengar för 
kommunen, som slipper oftare återkommande förhandlingar och administration av 
arrendeförnyelse. 

Vad tycker ditt parti är en rimlig arrendetid för en koloni i Lunds kommun? 
Fråga 3: Öppethållande 

Svar: Vi moderater är öppna för att diskutera arrendetidens längd. Arrendetiden och villkoren 
måste utformas så att kolonisterna vågar göra förbättringar på sin lott utan att oroa sig över 
att det är kort löptid kvar på avtalet. Önskemålet om längre arrendetid måste vägas mot 
behovet att återkommande diskutera servicenivå och liknande.  

Koloniområdenas allmänna ytor är under perioden 1 maj - siste augusti kl 08.00 - 20.00 
öppna för allmänheten. Där kan Lunds invånare promenera och njuta av kolonisternas 
odlarmödor. Detta ser även kolonisterna positivt på. Kommunen har dock ställt krav på att 



datumen för öppethållande skall utökas och att kolonisterna även skall hålla toaletterna öppna 
för allmänheten. Dvs att toaletterna utan kostnad för besökarna blir allmänna som i t ex 
Stadsparken. Detta oroar kolonisterna, som själva sköter städning och tillsyn av toaletterna. 
Kommunens krav leder till att kolonisterna befarar nedsmutsning, otillåten övernattning, fler 
inbrott och allmän otrevnad. 

Hur ser ditt parti på koloniområdenas öppethållande - både tillgängligheten till 
området och toaletterna? 

Svar: Alla ska kunna känna sig trygga på sin koloni. I samband med att ett nytt avtal tecknas 
bör man utvärdera för och nackdelar med nuvarande modell. Utifrån den kunskapen kan 
nuvarande öppethållande och tillgänglighet diskuteras. 

Fråga 4: Ekonomi 

Kommunen tycks ha ambitionen att koloniområdena i framtiden fullt ut skall betala de 
kostnader, som kan hänföras till koloniverksamheten. Kolonisterna är naturligtvis beredda att 
betala för kostnader som är förknippade med koloniverksamheten. Med tanke på att 
koloniområdena skall tjäna som rekreationsområden för alla invånare i Lunds kommun och 
att koloniområdenas växtlighet bidrar med god luft- och psykisk miljö anser kolonisterna att 
en fullt ut balanserad budget inte är rimlig. Kolonisterna är dessutom organiserade i 
koloniföreningar. Detta är en stor föreningsrörelse i staden.  

Efter vilka principer anser ditt parti att priset för koloniarrenden skall sättas? 
Kolonierna tillför mycket positivt. Vi anser att skattepengarna ska användas effektiv och i 
huvudsak gå till kärnverksamhet där skola och omsorg är viktiga områden. Vi är därför inte 
beredda att skattesubventionera koloniverksamheten, men kommunen ska inte heller tjäna 
pengar på den.  

Fråga 5: Vilka politiska beslut reglerar koloniverksamheten i Lunds 
kommun? 

Koloniverksamheten i Lunds kommun engagerar flera tusen medborgare (ca 1.025 
kolonilotter med normalt flera personer engagerade i varje lott). Varje förening har ett antal 
aktiva i styrelser och andra funktioner. Detta är alltså en betydande verksamhet i kommunen. 
Den bidrar till social samvaro samt god hälsa, miljö och integration. 

Hur anser ditt parti att kolonirörelsen skall hanteras rent politiskt och 
kommunadministrativt i Lund? Vilka politiska beslut föranleder denna stora 
föreningsrörelse? 

Svar: Koloniområdena och koloniföreningarna tär värdefullt för kommunen och det är viktigt 
med ett gott samarbete även när avtalen inte ska omförhandlas. 



LKC är tacksamt om svaren kan sändas i mail till LKC:s sekreterare Emmy B Lindskog, 
emmylindskog@live.com senast lördag 2018-09-01.  

Eventuella frågor besvaras av ordföranden Conny Olsson, conny.master.olsson@comhem.se 
tel: 0731-808585 

Med vänliga hälsningar 
Conny Olsson 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